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                           ወትሮ ነበር እንጅ  መጥኖ  መደቆስ    ፤ 

                           ወጭቱ  ተቃጥሎ   ዐይን  ሳይጠናበስ  ፤  

                           አሁን ምን ሊኮን ነው  እየሞቱ  ማልቀስ  !  

ለሦስት አስርት  ዐመታት፤ ማን አለብኝ  ከሚል ዕሳቤ  በመነሳት ፤ ኢትዮጵያንና ዜጎቿን ከድቶ ለባዕዳን  ዐለቆቹ   

የተንበረከከው    ወያኔ ፤ ዛሬ  በውጭ ነፍስ -ግቢ- ነፍስ ጭንቀት ላይ ወድቋል ።  በዐራቱም ማዕዘናት  እንደ መንጠር   

ዕሳት  የተቀጠጠለውን   ሕዝባዊ   አመፅ   ለማብረድ   እየባከነ እየባነነ  ይገኛል  ። የኦሮሞና የአማራ አዲስ  የኅብረት 

እንቅስቃሴ ያልጠበቀው ዱብ -ዕዳ ሆኖበታል  ።  "ዕሳትና ጭድ እንጅ ፤ ሁለቱ እስከ- ፍፃሜ ዐለም ሊስማሙ አይችሉም " 

ብሎ፤ የሚያለያይ መርዝ ሲረጭ የነበረው፤ ሴራው ከሽፎበታል። ኦሮማና ዐማራ በተሃድሶ  ተባብሮ ቆሟል። ይኽ አዲስ 

ክስተት፤  በአንድ በኩል፤ ለሀገራችን ትንሣዔ የተስፋ ጭላንጭል ሲያበስር፤ በአንፃሩ ደግሞ፤  የወያኔን  ግበዐ-ተመሬት 

መርዶ በማሰማት  ላይ ይገኛል  ።  ወትሮውንስ ቢሆን፦ 

    " ብሥራትና መርዶ ተጣልተው በድንበር ፤    

       ብሥራት አቸነፈ  ውትሮም  የርሱ  ነበር  ! "  ተብሏል ዕኮ  ! 

ኦሮሞና ዐማራ  የኢትዮጵያ መሠረት፤ መሶሶና ማገር፤ መሆናቸውን ያልተረዳው ወያኔ፤ አሁንም ከድንጋጤው ራሱን  

ለማፅናናት፤ የማይሳካለትን  የራስ ማታለል ጥረቱን  ቀጥሎበታል ።   

"ላይክስ  አይበድልም  " ሆኖ ነው መስል፤ ሕዝብን በዘርና ቋንቋ የመከፋፈሉ ሴራ መሳካቱ ቀርቶ፤ እንዲያውም ሕዝቡ   

ከመቸውም በላይ አንድነቱን እንዲያጠንክር አድርጎታል  ።  ባእድኑም ቢሆኑ ፤ "የከፋፍለኽ ግዛው  " ዘዴያቸው 

በኢትዮጵያ ላይ እንዳልሰራላቸው በተደጋጋሚ ከአደረጉት ጥረት  ስለተረዱት ፤ ሀገሪቱን ለቅቀው እንዲወጡ ተገድደዋል  ።  

ቱርኮች፤ጣሊያኖችና እንግሊዞች  ለምሣሌ የጠቀሳሉ።  

ይኽ  የወቅቱ  ዘረኛ ሥርዓትም  በበኩሉ፤ ይኽንን ሀቅ እየጨነቀውም ቢሆን ሳይረዳው ቀርቷል ማለት አይቻልም። 

የሕዝቡን  ዐመፅ መቋቋም አለመቻሉን ሳይገነዘበው የሚቀር አይመስልም። የሕዝቡን ዕንቅስቃሴ ለመቋቋም የተለያዩ 

ርምጃዎችን ቢውስድም  ፈጽሞ አመፁን  መግታት ግን አልሆነለትም ።  
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ምናልባት ሌላ ዘዴ መጠቅም ይኖርብኛል ብሎ ስለገመተ፤  አዲስ የማታለያ ቁማር ለመጫወት በመሞከር ላይ ነው። ይኽ 

ዘዴ ደግሞ ፤ ሕዝብን የመደለልና የማግባባት     እንቅስቃሴ ነው ። አዲስ ቁማር   ለመቆመር ፤   ሁለት የወያኔ  ቱባዎች፤ 

( ስዩም መስፍንና ዐባይ   ፀሀይ ) ስሞኑን የማረጋጋት ዘመቻ ጀምረዋል ።  ዐላማቸው፤ አባሎቻቸውንና ተከተዮቻቸውን  

ከድንጋጤያቸው ለመረጋጋትና  በያለህበት ዕርጋ- ተረጋጋ ፤ ፅና- ተፅናና፤ የሚል  መልዕክት ሲያስተላልፉ ተደምጠዋል  ። 

የተስፋ መቁረጥ ዕንቅስቃሴ ለማደረግ ዐይናቸውን  በጨው  አጥበው  ብቅ ብለዋል ።  ባለፈው ሣምንት ፤ እነርሱ 

በሚቆጣጠሯቸው መገናኛ ብዙሃን ፤የሚከተለውን አሳፋሪ ንግግር አሰምተዋል ። እንጠቅሳለን ፦ 

" አማራና ኦሮሞ አሁን የሚያስተባብራቸው አንድ የጋራ ጉዳይ አግኝተዋል ።ሁሉቱም  እኛን ይጠሉናል  ።  በትግሬ  ላይ 

ያላቸው ጥላቻ እንዲተባበሩ አድርጓቸዋል ። በኛ ላይ ያላቸው ዕኩል ጥላቻ ፤ የራሳቸውን ጥብ አርግበው ፤ በትግሬ ላይ  

እንዲያነጣጥሩ አስተበብሯቸዋል ። ምናልባት ሥልጣን ቢይዙ ግን አብረው ሊቆዩ የሚችሉት  ሀብትን  እስኪዘርፉ  ድረስ  

ብቻ ነው ። የዘረፉትን  ሀብት በመከፋፈል  ይጣላሉ  ። ከዚያ  በኋላ እርስ በእርሳቸው መፋጀታቸው አይቀርም "  የጥቅሱ 

መጨረሻ።    

" የበሬ ፍርንጭት  ይወድቅልኛል ብላ የተመኘች ቀበሮ ፤ ስንትከራተት ትኖራለች " እንዲሉ ፤ የወያኔ ባላሥልጣኖችም፤  

ኦሮሞና ዐማራ፤  ከተጣላ፤ የሥልጣን ዘመናችን ይራዘምልናል  ብለው  ያሰባሉ፤ ይመኛሉ ።   

     ከንቱ ምኞት  ! የማይጨበት ህልም !  የማይሳካ ዕቅድ !  የሚንኮታኮት ወጥመድ ! 

     የተጋለጠ ምሥጢር፤  የከሸፈ  ሴራ ፤ የነፈሰበት መርዝ ፤  የማያጽናና  መቅበዝበዝ  ! 

     እንደሚሆነ  ግን  መረዳት ተስኗቸዋል !  

 

 በሕዝቦች መካከል ጥላቻ  ስለአልነበረ፤ አሁንም ስለሌለ፤ ወደፊትም  ሊኖር ስለማይችል፤  የወያኔ ምኞት  የውሃ ሽታ 

ከመሆን አያልፍም። ተንኮል የሚሰራ ሁሉ፤ መቀበሪያውን  ከመቆፈር የተሻለ እድል አይጠብቀውም ። የወያኔ  ዕጣ- 

ፈንታም  መጨረሻው ይኽ ነው የሚሆነው ።   

   " ሲራክ በምግባሩ፤  

     ጠፋ መቃብሩ  "  እንደተባለው ፤ ዘረኛ ሥርዓት  የሚጠፋው፤  የሥርዓቱ አራማጅ  ብቻ ሳይሆን፤ መቃብሩ  ጭምር  

አብሮ ይጠፋል ። ይወድማል  !   ይፈልሳል  !  የሚያጠፋውም የራሱ ወንጀል ብቻ ሳይሆን፤ የተባበረው የኢትዮጵያ ሕዝብ   

ትግል ይሆናል ። በዚኽ ትግልም የኦሮሞና  ዐማራ መተባበር ግምባር ቀደም ብቻ ሳይሆን ወሳኝ ሚና ይኖረዋል ።   

የወያኔ ሰዎች፤ድክመታቸው፤  በኢትዮጵያውያን  መካከል ያለውን የታሪክ ዝምድናና  ትስስር   እነርሱ ከፈጠሩት  የዘረኝነት 

ብዥታ  አንጻር የማምታታት  ችግር ነው ።   
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ዘረኝነት፤ የአፈ ታሪክ （ የሜቶሎጅ）  እስረኛ ስለሚሆን፤ ከዚኽ እስር ቤት  ወጥቶ ፤ ራሱንም ነፃ አድርጎ ሊያይ 

አይችልም። የኢትዮጵያ ሕዝብና የታሪካቸው ሂደት በዘመን መለዋወጥ ሂደት ራሱን እያስተካከለ ሲሄድ፤ ዘረኝነት ግን፤ 

አንድ ቦታ ረግቶ የሚቆም ነው ።   ዘረኛ  አገዛዝ የሚያተኩረው  በሥልጣን  ላይ  በመቆየት  ላይ  እንጅ ፤ በዜጎች ላይ 

ስላይደለ ፤ በህዝብና   በመንግሥት  መካከል ያለውን  የኃይል   ሚዛን   በአግባቡ   መገንዘብ  ይቸግረዋል  ።  ወያኔዎቹ    

የደርግን ግዙፍ ሠራዊት  "  መደምስስ" ከቻልን ፤ መቶ ሚሊዮን የሚገመተውን ሕዝብ፤ በቀላሉ  መግዛት አያቅተንም  

ከሚል ሥነልቦና  በመነሳት  ብዥታ  ውስጥ ተዘፍቀዋል።   አንድ ያልተገነዘቡት ሃቅ እንዳለ ግን  መካሪ አላገኙም። 

ይኽውም  በመቶ ሚሊዮን ሕዝብና በነርሱ መካከል ያለው የወቅቱ የፖለቲካና ወታደራዊ የኃይል ሚዛን የሚለወጥ መሆኑን 

ነው።  

የኃይል ሚዛኑን መዳሰስ ካስፈለገ፤  የኢትዮጵያን ሕዝብ ፤ ዕምቅና  ተንቅሳቃሽ /     ኃልና ሃብት መገንዘብ ሊኖርብን ነው ።  

1ኛ. ሀገራችን፤ አንድ መቶ ( 100) ሚሊዮን ሕዝብ  አላት ።ለማነኛው ሀገር፤  ሕዝብ ስትራተጂያዊ ሀብት ነው ። ከማነኛው 

ሀብት የበለጠ፤ ማንም የማይወስደው፤ የማይሸጠው/ የማይለውጠው ዕምቅ ሀብት  የሀገሪቱ ሕዝብ ነው ። ስትረተጂያዊ /  

ሀብት ነው ። የማይበገር ዕምቅ ኃይል ነው ። 

2ኛ. ኢትዮጵያ  በልዩ ልዩ  ሙያና ክኽሎት የሠለጠነ / የተማረ የሰው ኃይል አላት  ።የተሰደደው ዜጋዋ  በዐለም ዙሪያ 

የሌሎች አግልጋይ ሆኗል።  ለገዛ ሀገሩ ግን ዕምቅ ኃይል ሆኖ ይጠባበቃል  ።  አንድ ቀን ወደ ሀገሩ ተመልሶ የራሱን ዜጋ 

ለማገልግል በጉጉት / በተጠንቀቅ  ላይ ይገኛል ። ያስተማረውን ሕዝብ ለመገልገል የመጀመሪያ ምርጫው ነው። ዛሬ ይኽንን 

ዕድል ባለማግኘቱ  ፤ የኅሊና ፀፀትና ቆጩት አለበት። ከጩትና ከፀፀጥ  ለመውጣት  ፤ ሀገሩ ገብቶ የሕዝቡን ወሮታ 

ከመክፈል የበለጠ ዕርካታ እንደምያገኝ  ይገነዘባል  ። በሀገራችን ዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት ከተመሠረተ ፤ሁሉም ወደ ሀገሩ 

እየተመለሰ፤ በሀገር ግንባታ ሂደት ድርሻውን  ይወጣል።  ኢትዮጵያንም የዓይነትና የጥራት   እመርታ  ለውጥ  እንድታሳይ 

ያደርጋታል ።  ያበቃታል !      

3ኛ.  ሀገራችን የልተነካ፤ ያልተፈተሸ፤  ገና በጥቅም ላይ ያለው ዕምቅ የተፈጥሮ ሀብትና  የማይበገር ኃይል አላት ! 

4ኛ.  ከላይ ከአንድ እስከ ሦስት ተሮ ቁጥሮች የተዘረዘሩት  ዕምቅ  ሃብትና ኃይሎች፤ ወደ ተንቀሳቅሻ  ከተለወጡ ፤ ማለት 

የሠለጠነ ኃይልና ያለተነካ ሀብት፤ በዕውቀት ከተዋሃዱ ሀገራችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሷን ከድኅነትና ኋላ ቀርነት 

እንደምትገላገል  አያከራክርም። ይኽ ሁሉ ምኞት ዕውን ሊሆን የሚችለው ግን፤ የመንግሥት ሥልጣን በሕዝቡ ዕጅ ሲገባ 

ነው ። ለዚኽ ሁሉ ቁልፉ ደግሞ ፤ ዲሞክራሲያዊ ሥር ዓት መመሥረት ዐልፋ- ኦሜጋ ነው። አሁን ይኽ ራዕይ ሊመጣ 

አይችልም። መጀመሪያ ሊሆን የሚገባው የመጀመሪያ ጉዳይ መሆን አለበት ከተባለ፤ ቅድሚያ የሚሰጠው፤ ዘረኛ አገዛዙን 

ማስወገድ ብቻ ሆናል ።                    

እነኝኽ ሁለቱ የወያኔ ግለሰቦች፤  ይኽንን አስነዋሪ ንግግር መናገራቸው ፤ የተባበረው ሕዝባዊ አመፅ፤  ምን ያህል  

እንዳስጨነቃቸውና ሥልጣናቸው እየተሸራረፈ መሄዱንም አመልካች ነው። የ " አልሞትኩም ባይ ተጋዳይ" መደናገጥና  

ራስን የማጽናናት ባኅርይን ገለጭ ነው።   በራስ የመጽናናት ሙከራ በማድረግ፤  የሥነልቦና መታከሚያ ሊያገኙ ይፈልጋሉ።  
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እንደ አቶ ተማቹ፤ "አልሞትኩም  ብየ አልዋሽም  !"  ብሎ፤ እቅጩን አውቆ የመረዳት ችሎታና ድፍረት ስለተሰወረባቸው፤  

አሁንም በመሞቻቸው ጊዜ ፤ የትግራይን ሕዝብ፤ "ጠላቶችኽ  ተበባረው ሊያጠፉህ ተነስተውብሃልና  ተጠንቅቅ! "  በሚል 

ማስፈራሪያ ፤ የሌለና ያልነበረ፤ ጣላት እንዲፈራ ያስገድዱታል ። ይኽ ድርጊታቸው፤ ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ የቱን ያኽል 

ቁልቁል ዘቅዝቀው እንደወረዱ ያሳያል ።  

በአሁኑ ወቅት  ፤ ከመቸውም ጊዜ  በበለጠ፤ ሕዝቡ በዘረኞች ላይ ያለው ጥላቻና ተቃውሞ፤ ከከፍተኛ ግለት ላይ ደርሷል። 

የጥላቻውና የተቃውምው ግለት ወደ ላይ እየተጋጋለ በመምጣት ላይ ነው። ቀደም ብለው ከነበሩት ሁለት ሥርዓቶች ጋር 

ሲነጻጸር ፤ ሕዝቡ በወያኔ ላይ ያለው ጥላቻ ከጣራ በላይ ነው ። ይኽንን ሃቅ ወያኔ አልተገነዘበውም ማለት አይቻልም ።  

ራሱንና ጠላቶቹን ያውቃል ። ህዳጣን /   እንደሆነ ይረዳል ። ይኽንንም አባክሮ በመረዳቱ ፤  የመጀመሪያ መከላካያ ምሽጉን  

በሁለንተናዊ  መልኩ  " አጣናክሯል " ።  

1ኛ.  ኤፈርት በተሰኘ የኢኮኖሚ  ተቋም ፤ የሀገሪቱን  የገንዘብ  ምንጮችን የውስጥና የውጭ ንግዶችን በብቸኝነት 

ተቆጣጥሯል። ሃብት ያከማቻል ፡፡ ይዘርፋል ።  ብሄራዊ  ቅርስና ንብረት ያሸሻል ። 

2ኛ. የመከላካያ ሠራዊቱንና ጦር ሠፈሮቹን ፤ የመሳሪያ መምረቻዎቹን ፤ ፖሊሱንና ፀጥታውን  በመዳፉ ስር አስገብቶ 

ይዝዛል ። ያቆጣጠራል ። 

3ኛ.  የፓለቲካና የማህበራዊ ፤ የፕሮፓጋንዳና የሃይማኖት ተቋማት ሳይቀሩ የሥልጣን ማቆያ መሳሪያዎች አድርጓቸዋል ።   

4ኛ.  "እኔ ከሞትኩ ሠርዶ አይብቀል "  ከሚል ዕሳቤ ተነስቶ ፤ ኢትዮጵያ  ኖረች  / አልኖረች  የርሱ  ጉዳይ  አይደለም ።   

" ለትግራይ ያልሆነች ኢትዮጵያ፤"  በተበጣጥስ የርሱ ችግር አይደለም ። 

5ኛ.  ከአንድ እስከ አራት ተራ ቁጥሮች  የተዘረዘሩት  ሀቆች ፤ ሀገራችን በሁለንታናዊ  ህይወቷ እንደ ቻይና - ሰሜን ኮርያ፤ 

በአምባገነን አገዛዝ ስር ወድቃ እንደምትማስን ያሰረዳል  ። በወያኔና በቻይና  መሪዎች መካከል  ግን ፤ትልቁ  ልዩነት አለ።  

ቻይናዎቹ ሀገር ወዳዶች   የሀገራቸውን ጥቅም የሚያስጠብቁ ዳር ድምበራቸውን በቀናኢነት የሚያስከብሩ ሲሆን ፤ 

ወያኔዎቹ  ደግሞ በአንጻሩ ሀገር ያስገነጠሉ፤ ደር ድምባር ያስደፈሩ የሀገር መሬት ለባእዳን የሸጡ፤ ከሃዲያን   መሆናቸው 

ነው። ይኽንን ሁሉ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ/ የትግራይንም ሕዝብ ጨምሮ ማንም ሳያስታውሰው  በሚገባ ያውቀዋል ።  

ከሞላ-ጎደል፤ የሀገራች ወቅታዊ  ሁኔታ ፤ ይኽንን ክስተት ያንፀባርቃል ቢባል ስህተት አይባልም ። ዕቅጩን መናገር ካስፈለገ 

ደጎሞ፤  ኢትዮጵያ ዛሬ የራሷ የሆነ መንግሥት አላት ማለት እንችልም።  ባዕዳን ባልሆኑ በባዕዳ ስብስቦች  ትገዛለች ።  

አሳዛኙና  አስጨናቂው ክስተት ደግሞ፤   ለኢትዮጵያ ትንሣዔ ፤ ቆመሜአለሁ፤ እታገላለሁ፤ አስባለሁ፤ እቆረቆራለሁ፤ 

እጽፋለሁ፤ እናገራለሁ፤ እጸልያለሁ- እጾማለሁ ፤ አለቅሳልሁ፤ እጮሃለሁ  የሚለው ሁሉ፤ ተባብሮ መድኅን ሊሆን 

አልቻለም። ይኽም ሃቅ፤ ሀገራችን የራሷን ኃይል መፍጠር ተስኗታል  ። አሁንም እንደ ድሮዋ፤ "  እጆችውን ወደ አምላኳ 

ዘርግታ "  መሲሄውን  ትጠባበቃለች  ! 

 ወያኔም ፤ ትላንት ያነኮረው እንኩሮው ፤ እየጨሰ ዕይኑን እያጠፋው በመሄድ ላይ ይገኛል ፡፡ 
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 የኦሮማና የዐማራው የህብረት ትግል ግን፤ መቀጠሉን ይቀጥላል ! 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች  ! 

     

                   

                           

 

 

 


